PRESSINFORMATION
Fullbokad Skaraborgsdag för fjärde året!
Den 30 januari fylls återigen Vara konserthus med 400 beslutsfattare från
näringsliv och offentlig sektor. Det är fjärde året i rad som Skaraborgs 15
kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund bjuder in till en dag med
ambitionen att stärka det gemensamma ledarskapet för Skaraborgs utveckling.
Årets tema är kompetensförsörjning och digitalisering.
-

Skaraborgsdagarna handlar om att bygga starka samarbeten mellan den offentliga
sektorn, näringslivet, akademin och myndigheter. Tillsammans kan vi göra
Skaraborg ännu mer attraktivt genom att främja investeringar, rigga oss för
framtidens kompetenser och använda digitaliseringens positiva effekter, säger
Skaraborgs Kommunalförbunds ordförande Katarina Jonsson Skövde och vice
ordförande Jonas Sundström Lidköping som gemensamt inleder dagen.

Dagens övergripande syfte, tillsammans med tidigare dagar, är strategier för hållbar tillväxt.
Kompetensförsörjning och digitalisering är avgörande aspekter av hållbarhet och regional
utveckling, och ställer samtidigt stora krav på arbetslivet. Genom att möta andra med
samma utmaningar, och samtidigt se Skaraborgs potential, hoppas dagarna bidra till
stolthet och handlingskraft. Programmet i år (bifogat) vill visa på vikten av förflyttning
genom möten och samtal.
-

Alla platserna är fyllda, så viljan att få träffas och prata Skaraborgs framtid är stor.
Det ger oss råg i ryggen att fortsätta utvecklingen framöver, fortsätter ordförande
Katarina Jonsson som ser fram emot en spännande dag med stort nätverkande.

För mer information kontakta gärna någon av kommunalråden som är värdar
för dagen och de lokala förberedelserna enligt nedanstående lista.
För media finns fortfarande platser tillgängliga för att bevaka Skaraborgsdagen från eget
pressrum. Kontakta gärna projektledare Åsa Jellinek asa.jellinek@skaraborg.se, 073-666 28
41, för mer information och/ eller kontaktuppgifter till talarna på dagen.

Kontaktpersoner:
Essunga
Daniel Andersson
0512-570 20
daniel.andersson@essunga.se

Falköping

Adam Johansson
0515-88 52 79
adam.johansson@falkoping.se
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Grästorp
Kent Larsson
0514-581 32
kent.larsson@grastorp.se

Gullspång
Carina Gullberg
0506-362 89
carina.gullberg@gullspång.se

Götene
Susanne Andersson
0511-38 60 05
susanne.andersson@gotene.se

Hjo
Catrin Hulmarker
0503-351 13
catrin.hulmarker@hjo.se

Karlsborg
Catarina Davidsson
0505-171 59
catarina.davidsson@karlsborg.se

Lidköping
Jonas Sundström
0510-77 01 81
jonas.sundstrom@lidkoping.se

Mariestad
Johan Abrahamsson
0501-75 50 61
johan.abrahamsson@mariestad.se

Skara
Ylva Pettersson
0511-324 30
ylva.pettersson@skara.se

Skövde
Katarina Jonsson
0500-49 81 25
katarina.jonsson@skovde.se

Tibro
Rolf Eriksson
0504-181 15
rolf.eriksson@tibro.se

Tidaholm
Anna-Karin Skatt
0502-60 60 49
anna-karin.skatt@tidaholm.se

Töreboda
Bengt Sjöberg
0506-180 28
bengt.sjöberg@toreboda.se

Vara
Gabriela Bosnjakovic
0512-319 20
gabriela.bosnjakovic@vara.se

